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2.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu: kimler başvurabilir: 
Yukarıdaki (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda 

hariç tutma, söz konusu ihlalden itibaren iki yıllık süre için geçerlidir. 

(b) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda ise hariç tutma, kararın 

tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık süre için geçerlidir. (g) 

maddesindeki durumlar için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. 

2.2. Başvuru Sahibinin Uygunluğu: kimler başvurabilir: 
Yukarıdaki (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda 

hariç tutma, söz konusu ihlalden itibaren iki yıllık süre için geçerlidir. 

(b) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda ise hariç tutma, kararın 

tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık süre için geçerlidir. (g) 

bendindeki maddesindeki durumlar için herhangi bir zaman 

sınırlaması yoktur. 
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2.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu: kimler başvurabilir: 
(e) vadesi geçmiş ve ödenmemiş borcu olmamalı, vadesi geçmiş sosyal 
güvenlik ve vergi borcu olmamalı, temerrüde düşen kredisi olmamalı. 

2.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu: kimler başvurabilir: 
(e) vadesi geçmiş ve ödenmemiş borcu olmamalı, vadesi geçmiş sosyal 
güvenlik ve yürürlükteki mevzuatın yasal sınırları üzerinde vergi borcu 
olmamalı, temerrüde düşen kredisi olmamalı. 
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2.3.3. Uygun Olmayan Maliyetler: 
6. Vergiler, KDV dahil 

2.3.3. Uygun Olmayan Maliyetler: 
6. KDV de dahil olmak üzere tüm vergiler 
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3.2. Başvuru Belgeleri: 
5. Başvuru tarihinden en az 3 ay önce alınan Faaliyet Belgesi / NACE 

Kodu (imzalı, damgalı) 

3.2. Başvuru Belgeleri: 
5. Başvuru tarihinden en az en fazla 3 ay önce alınan Faaliyet Belgesi 

/ NACE Kodu (imzalı, damgalı) 
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3.2. Başvuru Belgeleri: 
2019, 2020 yıl sonu denetim raporu ve 2021 güncel denetim raporu 

3.2. Başvuru Belgeleri: 
2019, 2020 yıl sonu denetim raporu ve 2021 güncel denetim raporu 
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3.2. Başvuru Belgeleri: 
16. Başvuru tarihinden en fazla iki ay önce alınmış piyasa 

araştırması belgeleri (Planlanmış mal, iş ve hizmet alımları dahil 

olmak üzere her bütçe kalemi için) (İnsan Kaynakları, İdari 

Maliyetler, Arızi Maliyetler ana bütçe kalemleri ve İşletme 

Sermayesi ana bütçe kalemi altındaki yan gereksinimler alt-bütçe 

kalemi hariç) (Tercihen proforma faturalar, tarih içeren internet 

3.2. Başvuru Belgeleri: 
16. Başvuru tarihinden en fazla iki ay önce alınmış piyasa 

araştırması belgeleri (Planlanmış mal, iş ve hizmet alımları dahil 

olmak üzere her bütçe kalemi için tek bir piyasa araştırma belgesi 

yeterlidir.) (İnsan Kaynakları, İdari Maliyetler, Arızi Maliyetler ana 

bütçe kalemleri ve İşletme Sermayesi ana bütçe kalemi altındaki yan 

gereksinimler alt-bütçe kalemi hariç) (Tercihen proforma faturalar, 

tarih içeren internet çıktısı, e-posta, tutanak, vs.) (Her bütçe kalemi 



çıktısı, e-posta, tutanak, vs.) (Her bütçe kalemi için gruplandırılmalı 

ve ilgili bütçe kalemleri ile net bir şekilde ilişkilendirilmelidir.) 

için gruplandırılmalı ve ilgili bütçe kalemleri ile net bir şekilde 

ilişkilendirilmelidir.) 

 


